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Odbor za pravne zadeve

8. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(21/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje Francoskega senata o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom 
povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega 
pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

Št. 66

SENAT
____

7. februar 2012 REDNO ZASEDANJE 2011–2012

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov
glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru 
uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2002/30/ES z načelom subsidiarnosti (E 6916).

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je predlog resolucije odbora za 
finance postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

_________________________________________________

Glej številke:

Senat: 255 in 314 (2011–2012).

Člen 10 predloga uredbe (E 6916) predvideva, da lahko Evropska komisija še pred začetkom 
izvajanja in za nedoločen čas odloži nacionalno odločitev o omejitvi obratovanja določenega 
letališča zaradi hrupa, vključno v primeru nedokončanega pritožbenega postopka. 
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Ob upoštevanju člena 88-6 ustave.

Pripombe senata so naslednje:

– Namen besedila je uskladiti postopke, po katerih pristojni nacionalni organi sprejemajo 
ukrepe za omejitev obratovanja letališč zaradi hrupa. Ukrepanje je upravičeno, saj bi se z njim 
odpravilo izkrivljanje konkurence, za akterje letalskega prevoza v Uniji pa bi se izboljšala 
predvidljivost.

– Usklajevanje naj bi sicer potekalo po „uravnoteženem pristopu“, ki je v predlogu uredbe 
opredeljeno kot „metoda, v skladu s katero se dosledno preuči vrsta razpoložljivih ukrepov, tj. 
zmanjšanje hrupa zrakoplovov pri izvoru, načrtovanje in urejanje rabe zemljišč, operativni 
postopki za zmanjšanje hrupa in omejitve obratovanja, in sicer za namen stroškovno 
najučinkovitejšega reševanja problema hrupa po načelu letališče-za-letališčem“.

– Uravnotežen pristop, ki ga zagovarja Evropska komisija, upošteva načelo subsidiarnosti. 
Dejansko so za opredelitev najustreznejših omejitev znotraj jasnega skupnega okvira najbolj 
pristojni nacionalni organi.

– V tem kontekstu pravica do pregleda, ki bi jo Evropski komisiji podelil člen 10 predloga 
uredbe, to ravnotežje ruši. Evropski komisiji bi omogočila, da obide klasični postopek.

– Pravice do pregleda ne upravičuje noben izjemen razlog. Evropska komisija bi jo lahko 
uporabila v primeru preprostega dvoma o zakonitosti omejitev. Vendar pa Pogodba o 
Evropski uniji v skladu z načeloma subsidiarnosti in lojalnega sodelovanja prvotno 
odgovornost za izvajanje evropske zakonodaje nalaga državam članicam. V tem primeru prav 
nič ne upravičuje odstopanja od tega načela.

Zato senata meni, da sedanje besedilo člena 10 predloga uredbe (E 6916) ni skladno s 
členom 5 Pogodbe o Evropski uniji in protokolom št. 2, ki je tej pogodbi priložen.

Besedilo je 7. februarja 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik

podpisani: Jean-Pierre BEL


